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Succesvolle Training of trainers in Matosinhos
De opleiding van opleiders
georganiseerd door de SASSI
partners vond plaats van 26-30
september
in
Matosinhos,
Portugal. 17 VET en CPD trainers
uit
Oostenrijk,
Duitsland,
Portugal, Slowakije, Nederland en
het Verenigd Koninkrijk, hebben
deelgenomen aan de cursus en
deelden hun ervaringen en
ideeën over hoe een leeftijd gevoelige aanpak toe te passen bij het geven van hun eigen
trainingen.
Tijdens de vijf-daagse cursus,
werden de deelnemers gevraagd
om hun eigen leerproject te
ontwerpen om tijdens de SASSI
pilot fase die begon in oktober en
eindigt in januari 2017 uit te gaan
voeren.
In de komende maanden zullen
de partnerorganisaties de trainers
ondersteunen bij het uitvoeren van de ontworpen educatieve projecten in hun eigen
land
De opgeleide trainers zullen blijven netwerken, en verslag doen over hun activiteiten en
ervaringen uitwisselen in de SASSI Hub. Ook de voortgang van hun educatieve project
zal in de meesterlijke SASSI Hub te vinden zijn.
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De
SASSI
Hub
is
een
samenwerkingsverband
en
digitale
omgeving ontworpen om beoefenaars en
geïnteresseerden te ondersteunen bij het
bereiken van de leeftijdsgevoelige
training in het kader van SASSI project.
Op dit moment is de toegang alleen nog
voorbehouden
aan
de
SASSI
deelnemers, maar het platform zal
binnenkort beschikbaar zijn voor alle
geïnteresseerde CPD en VET trainers en
voor werkgevers en HR-managers. Die op
zoek
zijn
naar
effectieve
leerbenaderingen voor de
50+
werknemers.

De Comparative Need Analysis is uit!
Het SASSI consortium heeft de
Comparative Need Analysis
afgerond.
Het vat de resultaten samen van
de nationale behoeftenanalyse
opgesteld voor de zes Europese
landen die deelnemen aan het
project SASSI en vergelijkt de
context
en
de
opleiding
implicaties van de vergrijzende
beroepsbevolking
Het verslag gaat in op veel verschillende aspecten van de ouderen participatie in het
arbeidsproces, de vergelijking van de situatie in Europa op het gebied van effectieve
pensioenleeftijd, oudere werknemers 'arbeidsparticipatie, de perceptie van de jeugd en
ouderdom, participatie van burgers in formele en informele opleiding.
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De bijlage van de analyse vat de resultaten van de interviews met trainers, werkgevers,
HR-managers, samen met de belangrijkste uitkomsten van de enquête die 50+
leerlingen en werknemers hebben gemaakt.
Bent u geïnteresseerd in het lezen van het rapport? Neem contact op met een van de
SASSI partners en vraag een kopie! Alle contactgegevens worden gepubliceerd op de
website van het project.

Volgende ontwikkelingen, stay tuned!
Een certificaat voor trainers
De projectpartners werken aan een certificeringsysteem aan de inzet van de
afzonderlijke VET / CPD trainers die de SASSI aanpak omarmen en toepassen in hun
eigen praktijk. Dit impliceert voor de trainers een methode die je handvatten biedt om
een training te ontwikkelen volgens de SASSI methode, en wellicht door gebruik te
maken van het goed te begrijpen LEVEL5 validatie systeem. LEVEL5 is ontwikkeld door
verschillende partners van het consortium SASSI sinds 2005. Het wordt gebruikt om te
beoordelen, bewijzen en valideren van de cognitieve, de activiteiten gerelateerd en
affectieve competentieontwikkeling van lerenden in informele en niet-formeel lerende
contexten.
Een Label Instituties
Een labeling proces wordt ontworpen tot gunning van de instellingen die kunnen
aantonen dat zij elementen van het leeftijdsgevoelig leren toepassen in hun eigen
training programma's.

Meer informatie over de certificering en het label zal binnenkort beschikbaar zijn op de
website SASSI www.sassi-project.eu.
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Project Partners
Apricot Training Management Ltd
Loughborough, UK
www.apricot-ltd.co.uk
Coordinator
BUPNET GmbH
Göttingen, Germany
www.bupnet.eu
die Berater
Wien, Austria
www.dieberater.com

CVNO - Centrum Vzdelávania Neziskových
Organizácií
Banská Bystrica, Slovakia
www.cvno.sk
INOVA+ servicos de consultadoria em inovacao tecnologica s.a.
Matosinhos, Portugal
www.inovamais.eu
Drenthe College
Emmen, The Netherlands
www.drenthecollege.nl
blinc e.G. - blended learning institutions cooperative
Göttingen, Germany
www.blinc-eu.org

www.sassi-project.eu
The European Commission support for the production of this publication does
not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the
authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein.
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